
די צומאכן די טיר מעלדונג איז צו העלפן צושטעלן א קלארע, זעבארע דערמאנונג צו געביידע רעזידענטן וועגן די וויכטיגקייט פון צומאכן די טיר פון יענעם'ס אפארטמענט און געביידע בשעת א 
פייער. צומאכן די טירן האלט די פייער און רויעך אין די אפארטמענט, העלפט די פייערלעשער טון זייער ארבעט און פארמיידט רויעך פון אריינגיין אין די טרעפן צימערן פון וואו רעזידענטן וועלן 

מעגליך דארפן נוצן ארויסצוגיין.

האלט אלעמאל אפארטמענט און טרעפן צימער טירן פארמאכט.

אין א פייער, פארמאכט אלע טירן אונטער אייך!
האלט פייער און רויך אינדרויסן פון געביידע דורכגענג און טרעפן צימערן.

באשיצט אייערע שכנים און אייער שטוב!
NYC אדמין קאוד §15-135

האלט אפארטמענט און טרעפן צימער טירן פארמאכט אלעמאל.

אין א פייער, פארמאכט אלע טירן אונטער אייך!
האלט פייער און רויך ארויס פון געביידע דורכגענג און טרעפן צימערן.

באשיצט אייערע שכנים און אייער שטוב!
NYC אדמין קאוד §15-135



פאדערונגען פאר די פובליק ערטער ארויפלייגן און פרינטן וואו עס שטייט אין געזעץ 
§ 401-06 פייער און עמערדזשענסי אנווייזונגען, טשעק-ליסטע און מעלדונגען

יעדע צומאכן די טיר מעלדונג זאל זיין: 

)א( זייער ענליך אין פארמאט צו די ביישפיל מעלדונג און אריינרעכענען אלע אינפארמאציע פון אזא ביישפיל מעלדונג; 

)ב( געדרוקט אויף אן איין זייטיגע פאפיר איינגעראמט אין א קלארע גלאזערנע צודעק אדער לאמינירט מיט פלאסטיק און פאבריצירט צו קענען 
ווערן ארויפגעלייגט דורך הארדוועיר אדער א קלעב, אדער געדרוקט אויף א מאט ווייניל דעקאל וואס מען קען ארויפקלעבן נישט ווייניגער פון 

דריי )3( מילס אין דיק-קייט, נוצנדיג טערמאל-פרינטינג, סקרין-פרינטינג אדער אנדערע פערמענאנטע, וואסער-רעזיסטענט דרוקן מעטאד; 

)ג( נישט קלענער פון צוויי און דריי פערטל )2¾( אינטשעס ביי צוועלף )12( אינטשעס אין מאס )נישט אריינגערעכנט די ראם(. 

)ד( געדרוקט אזוי אז אלע ווערטער זענען ליינבאר, מיט ווייסע אותיות אויף א פייער-טראק רויטע אונטערגרונד אדער פייער-טראק רויטע 
אותיות אויף א ווייסע אונטערגרונד און א טייפ מאס פון אכט און דרייסיג )38( פוינט טיימס ניו ראומען אדער דאס גלייכן פאר די ערשטע 

שורה ווערטער; פיר און צוואנציג )24( פוינט טיימס ניו ראומען אדער דאס גלייכן פאר די צווייטע שורה ווערטער; צוואנציג )20( פוינט טיימס 
ניו ראומען אדער דאס גלייכן פאר די דריטע און פערטע שורות פון ווערטער ; און פערצן )14( פוינט טיימס ניו ראומען אדער דאס גלייכן, iאין 

שווארצע אותיות, פאר די אדמיניסטראטיווע קאוד ציטאציע, וואס זאל זיך ליינען: “NYC אדמין קאוד §15-135;”  

)ה( געדרוקט מיט א פולע קאליר אילוסטראציע, מיט א בילד מאס נישט קלענער פון איין און דריי פערטל )1¾( אינטשעס ביי איין און דריי 
פערטל )1¾( אינטשעס, אויף א ווייסע אונטערגרונד; און  

)ו( געדרוקט אין די ענגלישע שפראך. די אייגנטומער קען דרוקן די פייער און עמערדזשענסי גרייטקייט מעלדונג אין אזעלכע אנדערע שפראכן 
)אריינגערעכנט סימבאלן( ווי די אייגנטומער פארשטייט אז עס וועט בענעפיטירן די איינוואוינער. די צומאכן די טיר מעלדונג איז אוועילעבל אין 

 .http://www.nyc.gov/fdny ,אנדערע שפראכן אויף די דעפארטמענט'ס וועבסייט

אויפהענגען: צומאכן די טיר מעלדונגען זאלן ווערן אויפגעהאנגען און געהאלטן אין די פובליק האלוועי ביי די זייט פון יעדע טרעפן צימער טיר אין די 
געביידע , ווי אנגעוויזן אין R401-06)e()5()B(. מען דארף נישט אויפהענגען ביי אפענע טרעפ אן קיין טיר. פעלנדע אדער רואינירטע מעלדונג זאלן 

גלייך ווערן ערזעצט. 


